
ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลปะทิว 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงาน  ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
 

/๒. ประโยชน์... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลปะทิวใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย

แนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลปะทิว สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  
 

๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  /คณะกรรมการ... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
ฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย       ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕  ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  โดยมีภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย       ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 

 (๓)  กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  
 
 

/๕.๒ วธิีการ... 
 
 

http://www.dla.go.th/
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๕.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และ

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รำยไตรมำส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙   
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๙ 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย       ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 
 

/๖.คณะกรรมการ... 
 

 

http://www.dla.go.th/


-๕- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๖.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปะทิว 
6.๑  นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์  ผู้แทนหน่วยงาน   ประธานกรรมการ

 6.2  นางพันธุ์ทิพย์  บุญเกื้อ  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
6.3  นายสุปรีชา  งามผิว   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
6.4  นายเลอศักดิ์  คชเวช สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
6.5  นางสาวศสิธร  นันทโก  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
6.6  นางสาวนรมน  ค าพุวงศ์  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
6.7  นางพรทิพย์  สะพานรัตน์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
6.8  นายวัชรินทร์  พงศ์ช านะภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.9  นางอรอนงค์  จันทร์กลม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.10 จ่าเอกเกรียงไกร  เปลี่ยนสีนวล ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
6.11 นางนิภาพันธุ์  มัฆพาน  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๒... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนท่ี ๒ 
 

แผนยุทธศำสตร์ วิสัยทศัน์  และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำล 
 
แผนยุทธศำสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)         ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบำยของรัฐบำล 
    นโยบำยเร่งด่วนที่จะเร่งด ำเนินกำรในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วง
การชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา

น้ ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
เร่งแก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น   การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้
มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้
จริงต่อเดือน  ปรับเพ่ิมเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ  
โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - 
๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า กว่า ๕  แสน
บาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่ เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  
รวมทั้งจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

 
/๘) ยกระดับราคา... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน  โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มี
เสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดัน
ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 
โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่  เพ่ือ
ยกระดับ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร  การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่
สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพ่ือ
วางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึด
โยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา   ให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมทั่วถึง 

 

๒.  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  
     ประกอบด้วยนโยบำย ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

/๑๐)  การส่งเสริม... 
 



-๘- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประกำร  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรง
กลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบำยที่  ๑  นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก     
  นโยบำยที่  ๒  นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบำยที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบำยที่  ๔  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต      
  นโยบำยที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบำยที่  ๖  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบำยที่  ๗  กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ    

นโยบำยที่  ๘  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
 

 /๕. ยุทธศาสตร์... 
 



-๙- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๕.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักกำรของยุทธศำสตร์ :  “ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่ สมดุล และ

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
 

/๖. ยุทธศาสตร์... 
 
 

   



-๑๐- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
  แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร  
      วิสัยทัศน์   “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการ
พัฒนาสองฝั่งทะเล”  
 พันธกิจ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 

๓) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมี    

ส่วนร่วม 
๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เป้ำประสงค์รวม 

๑) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 

๒) การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
๓) ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมคีวามเขม้แข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความ

พร้อมและทันเหตุกำรณ์ 
๕) ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ ์
๑) การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

(๑) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
(๒) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
(๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

๒) การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๓) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
(๑) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 

                                                                                                                 / (๒) ป้องกัน... 
 
 



-๑๑- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

(๒) ป้องกัน สงวน อนุรักษ ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีการใช้ประโยชน์อย่างสมดลุ 

(๓) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพ่ือ
การพัฒนาแบบประชารัฐ 

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวดัเชิงคุณภาพ 

(๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
(๓) พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๕) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.   นโยบำยกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปะทิว 
       นโยบำยของผู้บริหำร 
  ๑.  การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของราษฎรในต าบล 
  ๒.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                   และพัฒนาระบบคมนาคมให้สะดวกและครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ 
๔. การจัดหาน้ าเพื่ออุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
๕. การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล 
๖. การจัดการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
๗. การจัดการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
๙. การจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐. การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา และยาเสพตดิ 

      ในพ้ืนที่ 
วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปะทิว 

 

 “ ปะทิวเมืองน่าอยู่                      มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม             พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน       อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม  ” 

 
 
 
 
 

/ส่วนที ่ ๓... 
 



-๑๒- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนท่ี  ๓ 
 

กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน 
 

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังไผ่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาคมต าบลพิจารณารา่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท าฐานข้อมลู ✓  
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  

 

                                                                   / ส่วนที่ ๔...  



-๑๓- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนท่ี  ๔ 
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  โดยสรุปผล
การประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ   
 

๑.  ผลกำรวัดคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

/ประเด็นการ... 



-๑๔- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภำพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร ์

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทีส่ ำคัญ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

๒๕ ๒๕ 

  • กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรจดัท ำแผนพัฒนำและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 

 



-๑๕- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศำสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนำคต

อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศำสตร ์ • มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพำะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้ำประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 
 



-๑๖- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ (ต่อ)  

•  ค่ำเป้ำหมำย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร ์

• มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
กำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพำะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีำยกำร/ชุด 
โครงกำรพัฒนำ 

บัญชีรำยกำรชุดโครงกำร ประกอบด้วย 
• โครงกำร/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน และน ำไปสู่
ผลส ำเร็จของเป้ำประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

                                                    /๒. ผลการวัด... 



-๑๗- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒.  ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๕๖๑) 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 

 



-๑๘- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภำพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร ์

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทีส่ ำคัญ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

๒๕ ๒๕ 

  • กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรจดัท ำแผนพัฒนำและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 

 
   /ประเด็นการ... 

 
 
 
 



-๑๙- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศำสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนำคต

อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศำสตร ์ • มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพำะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้ำประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 
 



-๒๐- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ (ต่อ)  

•  ค่ำเป้ำหมำย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร ์

• มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
กำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพำะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีำยกำร/ชุด 
โครงกำรพัฒนำ 

บัญชีรำยกำรชุดโครงกำร ประกอบด้วย 
• โครงกำร/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน และน ำไปสู่
ผลส ำเร็จของเป้ำประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลการด าเนินงาน... 



-๒๑- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนท่ี  ๕ 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ   
 
หลักกำรและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)   ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)   ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหาร     ส่วนต าบล 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการประเมินผล
ความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เทศบาลจึงมีการ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินความพึงพอใจ  

 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่  
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
 

 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ ่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

(งานบริการประชาชน)  
 



-๒๓- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนท่ี  ๖ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงัไผ่ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙   (๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙) 

ต ำบลวังไผ่   อ ำเภอเมืองชมุพร   จังหวัดชุมพร 
 

โครงกำร 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตรท์ี่1 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน  
      1.1 แนวทำงพฒันำกำรคมนำคมและขนส่ง 
            ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบริมคลองนอก ม. 6 
            ๒. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๑,4,6,8,9,10,12  
            ๓. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองม้ายัง ม.6 
            4. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบริมคลองม้ายัง ม.6 
            5. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
      1.2 แนวทำงพฒันำระบบสำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำร 
            1. โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน้ า ถนนเพชรเกษม-หนองส้ม  
                หมู่ที่ 9,10 
            2. โครงการขุดห้วยสระระก าบน หมู่ที่8  
 
            3. โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค  
                ถนนสายนาแร่-เขาถลม่ ม.6,10 
ยุทธศำสตรท์ี2่ กำรพฒันำด้ำนส่งเสริมคณุภำพชีวติ 
      2.1 แนวทำงส่งเสรมิและพฒันำกำรศึกษำ 
            1. อุดหนุนส าหรับสนับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) 
                โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดดอนเมอืง 
            2. อุดหนุนส าหรับสนับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
                โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดดอนเมอืง 
            3. โครงการส่งเสริม/สนบัสนุนกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
                ศพด.วัดดอนเมือง 
            4. โครงการสนับสนุนการบริหารศึกษา (ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก) 
      2.2 แนวทำงส่งเสรมิและพฒันำอำชีพ 
            1. โครงการพัฒนาและสง่เสริมอาชพี 
            2. โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
      2.3 แนวทำงส่งเสรมิและพฒันำทำงกำรกีฬำ 
            1. โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกต าบล 
 

 
 

1,212,000 
505,000 
467,000 
491,900 

1,891,500 
 

279,100 
 

1,087,337 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

1,589,211 
 
 
 

319,215.98 
 

722,800 
 

49,000 
 

17,992 
 

15,000 
-ไม่มีการเบิกจ่าย- 

 
82,300 

 
 

เงินรายได ้
เงินสะสม 
เงินสะสม 
เงินรายได ้

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

เงินสะสม 
 

เงินรายได ้
 

เงินสะสม 
 
 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

เงินรายได ้
 

เงินรายได ้
 
 

เงินรายได ้
 

/ โครงการ... 



-๒๔- 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 

 

โครงกำร 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

หมำยเหตุ 

            
      2.4 แนวทำงส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชีวติและสวสัดิกำรสงัคม 
            ๑. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายไดแ้ก่ผู้สูงอายุ (ส าหรับสนับสนุน 
                เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายของรัฐบาล 
            2. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ ส าหรับสนับสนุนการเสริมสร้าง 
                สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้กิารหรือทุพพลภาพ 
            3. โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส ์
            4. โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก 2558 
            6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรืออบรมให้ความรู้ ฯลฯ 
            7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
            8. ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล 
            9. การด าเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
      2.5 แนวทำงส่งเสรมิ สนบัสนุนกำรบริกำรดำ้นสำธำรณสขุและกำร
ปอ้งกันโรคติดต่อ โรคระบำด 
           1. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่บ้านละ 
               ๗,๕๐๐ บาท 
           2. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลวังไผ่ 
           3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลอืดออก) 
           4. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในชอ่งปากเด็กนักเรียน         
           5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังไผ ่
           6. การจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ยุทธศำสตรท์ี3่ กำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบรอ้ย 
      3.1 แนวทำงปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบรอ้ย 
           1. โครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
           2. โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย 
           3. เงินส ารองจ่าย      
3.2 แนวทำงปอ้งกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
     - 
 

 
 

2,810,000 
 

393,600 
 

18,000 
49,500 
18,000 
28,825 

-ไม่ได้เบิกจ่าย- 
-ไม่ได้เบิกจ่าย- 

 
 

52,500 
 

56,000 
-ไม่ได้เบิกจ่าย- 
-ไม่ได้เบิกจ่าย- 

56,000 
-ไม่ได้เบิกจ่าย 

 
 
 

-ไม่ได้เบิกจ่าย- 
-ไม่ได้เบิกจ่าย- 

 

 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินรายได ้

เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินรายได ้

 
 
 
 

เงินรายได ้
 

เงินรายได ้
 
 

เงินรายได ้
 

 
 
 

/โครงการ... 
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โครงกำร 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

หมำยเหตุ 

 
ยุทธศำสตรท์ี ่4 กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรลงทนุ  
พำนชิยกรรม และกำรทอ่งเทีย่ว 
      4.1 แนวทำงส่งเสรมิกำรเกษตร 
      4.2 แนวทำงพฒันำกำรลงทนุพำนิชยกรรมและกำรท่องเทีย่ว 
ยุทธศำสตรท์ี ่5 กำรอนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดลอ้ม 
      5.1 แนวทำงกำรคุ้มครอง อนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ 
           1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติฯ 
      5.2 แนวทำงดูแล บ ำรุงรักษำ ปรบัปรุงภูมทิัศน์และสภำพ
สิ่งแวดล้อมในต ำบล 
ยุทธศำสตรท์ี ่6 ดำ้นศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม จำรีตประเพณ ีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  
      6.1 แนวทำงส่งเสรมิสนบัสนุนกำรสบืทอดศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม 
จำรีตประเพณ ีและภูมปิญัญำทอ้งถิ่น 
           1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลอยกระทงและวันเขา้พรรษา 
           2. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสลากภัต 
               ต าบลวังไผ ่
           3. โครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาต ิ
           4. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติฯกรมหวงชุมพร ปี 2559  
           5. โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา/วันส าคญัทางราชการ 
ยุทธศำสตรท์ี ่7 กำรบรหิำรจดักำร และกำรพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
      7.1 แนวทำงส่งเสรมิและพฒันำศักยภำพขององค์กร 
           1. โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
               ของบุคลากร 
           2. โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมตามภารกิจ 
               ถ่ายโอนและสถาบันบุคลากรทอ้งถิ่น            
ยุทธศำสตรท์ี ่8  กำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สูป่ระชำคมอำเซียน 
8.4  แนวทำงส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
     1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างประเทศ 
          (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ได้เบิกจ่าย- 
 
 
 
 
 
 

15,780 
30,600 

 
3,200 

18,000 
2,920 

 
 

-ไม่ได้เบิกจ่าย- 
 

256,486 
241,610 

 
 

180,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได ้
เงินรายได ้

 
เงินรายได ้
เงินรายได ้
เงินรายได ้

 
 
 
 

เงินรายได ้
เงินรายได ้
เงินรายได ้

 
เงินรายได ้

(อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนเมือง) 
 
 
 

 
รวมทั้งสิ้น     42      โครงกำร 

 
12,960,376 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ประกำศตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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เทศบำลต ำบลบ้ำนเหลือ่ม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ประกำศตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (e-plan) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหลือ่ม 
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๓.  เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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